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Slovo redakce
Vážení a milí čtenáři,

Obsah

právě čtete první řádky nového školního
časopisu S-cool magazín. Tyto řádky vznikaly
paradoxně až v samotném finiši našeho
několikatýdenního úsilí, kdy už máme seřazeny
jednotlivé rubriky, dokončenu grafickou stránku
a chystáme se ke zkušebnímu tisku.
S úsměvem vzpomínáme na první schůzku, kdy
jsme v zaplněné třídě představily žákům záměr
vydávat
časopis.
Z původního
počtu
zúčastněných vytrvali jen ti, kteří se nebáli vydat
se na cestu plnou pokusů a omylů, lámání si
hlavy nad rozpracovanými texty, úprav již
napsaného nebo hledání toho správného
tématu.
Některé články dokázaly řádně zamotat hlavu,
jiné jsou psány s lehkostí, další byly při svém
zrodu podpořeny výbuchy smíchu.
Věříme, že při četbě a listování či rollování
(v počítačové podobě) časopisem strávíte
příjemné chvilky, které Vám vyplní nadcházející
adventní dobu. Za celou redakci bychom si
přály, aby si při listování časopisem přišli na své
jak děti napříč všemi třídami, tak jejich rodiče
a prarodiče.
Mgr. Veronika Kadlecová
a Mgr. Andrea Tomečková
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Ředitelské okénko

Ředitelské okénko
Pana ředitele školy o rozhovor poprosil žák
VIII. C Lukáš Grümann.
„Co mimořádného nás v tomto roce čeká?”
„Přestavujeme pavilon bývalých šaten 1. stupně.
Vznikne zde nový multifunkční prostor a místo
pro družinu. Jedná se o investici zhruba
za 3 500 000,- Kč a já se těším, až to bude
hotovo. Věřím, že se to povede.”

„Kolik vlastního času investujete do své práce?”
„Poměrně hodně. Děláme různé akce navíc, mezi
ty nejjednodušší patří např. školní ples nebo
zápis do prvních tříd. Na školu myslím
v podstatě pořád a občas se i stane, že pro nějaký
problém nemůžu usnout.“

„Kdy jste byl přesvědčen o tom, že chcete být
zástupcem ředitele a později ředitelem školy?”
„Nějak to vyplynulo ze situace. Na pozici
zástupce ředitele si mě vybrala bývalá ředitelka,
paní Jana Poláchová, a já jsem tu nabídku přijal
z nejrůznějších důvodů. Má následná
kandidatura na ředitele byla už samozřejmost.
Měl jsem za sebou už nějaký kus práce a chtěl
jsem v ní pokračovat.”

„Jaké to je mít rodinu na pracovišti?”
„Jako všechno to má své výhody i nevýhody,
ale není to nějakým způsobem komplikované;
funguje to.”

„Mluvíte doma se svou ženou popř. dětmi
o Vašem povolání?”

„Co obnáší funkce ředitele?”
„Mám hlavně velkou zodpovědnost. Vypsat
například výběrové řízení není nic
jednoduchého. Ale co mě na mé práci baví
nejvíc, je možnost ovlivnit, jak to bude ve škole
vypadat, jak bude fungovat, jak se budou žáci
a kantoři cítit.
Jsem také strojem na podpisy. Udělám jich
každý den desítky a desítky na nejrůznější
dokumenty. Když podepisuju vysvědčení, musím
během dvou dnů absolvovat martýrium zhruba
1400 podpisů.”

„Máme to doma nastavené tak, že se o práci
příliš nebavíme.”

„Které předměty jste na ZŠ měl a neměl rád?”
„Já jsem měl rád celkem všechno, ale byly
předměty, které mě nebavily. Nikdy mě nebavila
výtvarka, protože mi to nešlo, a nikdy jsem
neměl pochopení pro jazykové rozbory v českém
jazyce.”

„Jaký byl Váš největší průšvih ve škole?”
„Dopředu musím říct, že jsem nebyl lump,
ale párkrát jsme se pobili s kluky ve třídě, jednou
jsme rozbili okno. Jinak nic divokého.”

„S jakými problémy se ve svém povolání nejčastěji
setkáváte?”

Pan ředitel s radostí zodpověděl všechny otázky,
které si na něj redakční rada připravila,
a některé ho i pobavily.

„Těch věcí je vcelku hodně. Je tu 700 žáků,
80 zaměstnanců, k tomu více než
1000 zákonných zástupců a každý může mít
na věci jiný názor.
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Školní parlament
V pátek 25. 9. 2015 se sešel školní parlament. Děti měly přijít s nápady, které rozebíraly ve své
třídě – jak naložit se 100 000,- Kč. Mělo to být něco, co by využily všechny třídy.
Žáci od čtvrtých do devátých tříd dali dohromady zhruba
13 návrhů. Mezi nejoblíbenější nápady patřily: pořízení wi-fi,
nové záchody, oprava dvorů nebo také prostor venku, kde by se
mohli žáci scházet. Parlament probíhal tak, že žáci řekli
všechny návrhy a pan ředitel si je průběžně zapisoval.
Pokud by se rozhodlo, že se peníze zužitkují na opravu školního
dvoru a vytvoření posezení pro žáky, třídy by měly navrhnout,
jak by bylo místo vybaveno. Jestli máte nějaký nápad, nebo už
rovnou návrh, můžete ho zaslat e-mailem na adresu:
kostelnikroman@seznam.cz
Natálie Bílská, 8. A

Kde všude pomáháme
V minulém školním roce proběhl na naší škole
už 10. ročník tradiční školní Jarní Show,
do kterého se zapojilo opět mnoho žáků školy.
Každoročně výtěžek z této akce putuje na dobrou
věc, letos jsme pomohli Adélce z Darkoviček.
Součástí projektu byl také koncert školního sboru
Sluníčko konaný v Červeném kostele v Hlučíně.
K této příležitosti si Sluníčka pozvala hosta Mužský pěvecký sbor Vítkovice, těleso
s dlouholetou tradicí, které letos slaví 115. výročí
založení.
Obě akce se těšily zájmu veřejnosti, především
pak rodičů. Za podporu i finanční příspěvky
všem srdečně děkujeme. Podařilo se dát
dohromady krásnou částku 11 000 Kč, kterou
jsme pak Adélce sami předali. Díky akci jsme se ocitli i ve Zpravodajství TV Nova.
Dále je škola zapojena do projektu Dobrý anděl. Výtěžkem ze sběru papíru nebo halloweenských dýní
vždy tuto nadaci podporujeme.
Markéta Jasvecová, 7. C
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Rozhovor
Dnes s paní učitelkou JIŘINOU HOLOU
Jak dlouho jste učila na naší škole? Učila jste
někdy i na jiné škole?
Na Rovniny jsem nastoupila hned po vysoké
škole a učila jsem zde 40 let. Neměla jsem
potřebu měnit, vždycky převažovalo to dobré
nad horším.

Jak jste se dostala k organizování Jarní show?
Děti chtějí předvést, co umí, a také pomoci dobré
věci. Proto jsme vymysleli přehlídku talentů,
která vyústila v každoroční čtyři představení
s výtěžkem na dobrou věc.

Celý její život. Ve škole jsme spolu pracovaly
15 let. I když jsem učila na I. stupni a dcera si
vybrala druhý, Sluníčka jsou tím, co spojuje děti
napříč všemi ročníky.

Vzpomínáte na první Jarní show?
Ano, konala se v roce 2005 jako odezva
na katastrofu v podobě tsunami v Thajsku.

Chtěla byste se k učení ještě vrátit?
Tak možná na nějaký krátký čas (zástup),
ale tím, že stále docházím do Sluníček, v práci
s dětmi pokračuji dále.

Co se Vám líbí na každém ročníku?
Jak se děti dají dohromady, chtějí něco předvést
druhým, pomoct a nechtějí se jen vyhnout učení
během příprav. Navzájem si fandí.

Myslíte si, že děti dnešní generace jsou horší nebo
lepší v některých věcech např. na rozdíl od jejich
rodičů?

Zažila jste nějaký nezapomenutelný zážitek, když
jste ještě učila na ZŠ?
Bylo jich tolik, že kvůli jednomu bych zapomněla
na nějaký druhý. Například mi jedna holčička
v první třídě při vyučování tvrdě usnula
na lavici. Po probuzení celou lavici pozvracela.
Na to se zapomenout nedá.

Děti vyrůstají v jiné době než rodiče. Nejsou ani
lepší, ani horší. Jejich potřeby jsou stejné.
Na všechny žáky vzpomínám, někteří utkví více,
někoho mi připomene hrníček, dopis či jiná
drobnost. Většinou se ke mně bývalí žáci mile
hlásí.

Dojímá Vás, když vidíte sbor zpívat?

Trávíte hodně času se svými vnoučaty?

Dojímá, a jsou to krásné okamžiky. Hlavně jsou
krásné reakce dětí potom, když zpětně svou
práci hodnotí. Ať už přímo nebo na internetu.
Potěší také následné reakce od rodičů.

Vnoučata jsou ve škole a ve školce, ale když je
třeba, tak s nimi jsem, a ráda. Obě dcery žijí se
svými rodinami v Hlučíně, vídáme se všichni
často.

Jak dlouho už pracujete se svojí dcerou (p. uč.
Kadlecovou)?

Děkujeme za rozhovor
Marie Hájovská a Natálie Bílská, 8. A
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Adaptační kurz šestých tříd
V pondělí 19. října jsme jeli
na adapťák. Sešli jsme se na parkovišti
před jídelnou, kde na nás čekaly dva
autobusy. Třídy ABC jely na chatu
Relaxa a D jelo na chatu Orientka.
Každá třída měla svůj barevný šátek.
Po celý týden jsme měli své instruktory,
kteří pro nás měli připraveny různé
aktivity. Nejvíce nás bavilo lézt
na horolezeckou stěnu nebo vysoká lana, skákat na trampolíně
a Army game.
Myslím si, že se tam všem moc líbilo. Skoro všem chutnalo i jídlo,
které bylo na každé z chat jiné. Ve čtvrtek byla diskotéka
na Relaxe, tančilo se od 19:00 do 21:35.
V pátek jsme si sbalili věci a odjížděli jsme domů. Na parkovišti
u školní jídelny na nás čekali rodiče a byli nedočkaví, co jim
budeme vyprávět.

Kateřina Obdržálková, 6. D
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Výprava do divadla
Během dvou říjnových týdnů všechny 6. a 7. ročníky jely
vlakem do Slezského divadla v Opavě. Cílem se stala
Moliérova divadelní hra, která se nazývá „Zdravý
nemocný“. Ocenili jsme zdařilé herecké výkony.
Některé hlášky nás pobavily, u jiných jsme pouze kroutili
hlavami. Nečekali jsme, že v divadle uslyšíme tolik
sprostých slov a vulgárních narážek.
Nejen představení, ale i cesta vlakem a společně strávený
čas byly pro nás velkým zážitkem.
Markéta Jasvecová, 7. C

Halloween
Dne 2. listopadu se konala výstava dýní. Do akce se se svými rodinami zapojilo čtyřicet dětí,
které již brzy ráno hrdě předávaly své výtvory paní učitelce Kaniové a paní
asistentce Tomíčkové. Žáci školy mohli hlasovat pro tu nejlepší. Některé dýně si mohli také
koupit. Výtěžek z prodaných dýní putoval na charitu.
Marie Hájovská, 8. A
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Drakiáda
Dne 24. září pořádala školní družina již
tradiční „Drakiádu“. Akce se uskutečnila
na louce vedle Mateřské školy Cihelní a byla
organizována nejen pro děti základní školy,
ale také pro širokou veřejnost. Možná právě
proto se akce zúčastnilo téměř
140 nadšenců. Své nejmenší přišli podpořit nejen rodiče,
ale také tety, babičky a dědečkové. Do samotného soutěžení se zapojilo
bezmála 80 dětí, které soutěžily o barevné diplomy a sladké odměny. Počasí a dobrá
nálada vydržela po celou dobu konané akce.
Za školní družinu Kamila Ratajová

Přehlídka domácích mazlíčků
Dne 5. října proběhla na naší škole ´´Přehlídka
domácích mazlíčků´´. Organizaci akce měla na
starost paní učitelka Hrušková s paní učitelkou
Machálkovou.
Žáci se pochlubili svými miláčky. Na výstavě
nechyběly kočky, rybičky, křečci, morčata, králíci,
andulky, hadi, ježek, kuře, agamy, cvrčci
a mnoho dalších.
Po skončení byla pro všechny účinkující
připravena bohatá tombola. Přehlídka se velmi povedla a myslím, že se všem líbila.
Marie Hájovská, 8. A
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Pasování na čtenáře
Dne 1. října se v Knihovně Hlučín konalo pasování
druháčků na čtenáře. Společně si přečetli knížku, říkali si,
jak by se měli chovat v knihovně a jak se chovat ke
knihám. Ihned poté proběhlo slavnostní pasování
na čtenáře.
Děti dostaly placku, bonbón a lísteček na zaregistrování
do knihovny. Byl to pro ně jistě slavnostní okamžik
a věříme, že se z nich stanou náruživí čtenáři.
Marie Hájovská, 8. A

Uspávání broučků a berušek
21. 10. proběhla akce školní družiny s názvem
Uspávání broučků a berušek. Děti kreslily, stříhaly
a vyráběly různé druhy broučků, na které si jen
vzpomněly. Těmito výtvory jsme daný den ozdobili
malou tělocvičnu.
Děti v kostýmech motýlů, mravenců, včelek a berušek
společně přednesly básničku a uspaly tak všechny
broučky a berušky.
Dále plnily úkol pomocí prutů s kroužky dostat housenky a mravence do zimního pelechu. Házely
brambory do nory, ať mají broučci po celou zimu dostatek potravy. Také si vyzkoušely za ztížených
podmínek (papírové ruličky na očích) slalom, kdy měly bezpečně přesunout mravenčí vajíčko
(pingpongový míček na lžíci) do mraveniště. Nechyběla tvořivá dílna, kde si každý vyrobil svého broučka.
Po celou dobu akce dětem hrála hudba na téma broučci a berušky. Takže o zábavu nebyla nouze.
Za školní družinu Lenka Steuerová

Hlučínský slavíček
Dne 19. listopadu se konala v Domě dětí tradiční
pěvecká soutěž Hlučínský slavíček. Gratulujeme Denisce
Topinkové z 2. C za získání 1. místa v její kategorii!
Za reprezentaci školy děkujeme také Elišce Gajdové
(2. C) Natálce Dundrové (1. B) a Gabince Linhartové
(1. B).
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Bludiště
V říjnu naše třída 8. C spolu s panem
Hartmannem, třídním učitelem,
navštívila televizní studio Bludiště
v ČT Ostrava. Podpořit naše vybrané
soutěžící jeli i spolužáci z 8. B.
Soutěžící Bára Mrovcová, Marek
Michal,
Lenka
Herrmannová
a Denisa Kreuzerová statečně bojovali
proti týmu z Loun. Soupeři měli
bohužel o kapku více sebevědomí a štěstí. Fandili jsme až do úplného konce, kdy nás o výhru připravilo
jen pár bodů. Jisté však je, že jsme si to užili. Ke konci natáčení skočil Jakub Míšanec tzv. Tygří skok
a získal žlutého bludišťáka.
Z natáčení jsme si odnesli krásné zážitky, poznali jsme, jak to chodí v zákulisí oblíbeného pořadu, a navíc
jsme 7. listopadu vystupovali v televizi.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097253859-bludiste/415234100011031
Vendy Chvějová, Markéta Navrathová, Lenka Středulová, Natálie Chamradová a Denisa Kreuzerová, 8. C

Šikulové
Dne 12. 10. k nám zavítali Ivo a Jana z pořadu Šikulové, aby s dětmi vytvořili výrobky na téma vláčků
a mašinek. Natáčení probíhalo v učebně 3. A, 3. B, 3. C a v čítárně a zúčastnilo se jej celkem 40 dětí
ze všech třetích tříd. Vytvářeli 4 výrobky: vláček z krabiček od čaje, terčík pro vlakový doprovod, koleje
a čepici výpravčího. Děti si po dokončení
vzaly výrobky domů, kde se s nimi mohly
pochlubit. Natáčení se jim moc líbilo a velmi
si ho užily. Pořad jste mohli vidět ve vysílání
České televize 22. 11. v 11:00 na Déčku.
Marie Hájovská, 8. A
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066-sikulove/
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A co podnikali kantoři?
10.–21. 8. 2015

Kurz anglického jazyka - Malta

2 kantoři

16.–21. 8. 2015

Letní škola Kritického myšlení - Slaný

1 kantor

4.–5. 9. 2015

Kritické myšlení 1. část - Píšť

5 kantorů

25.–26. 9. 2015

Kritické myšlení 1. část - Ostrava

5 kantorů

1.–2. 10. 2015

Zdravotník zotavovacích akcí 1. část - Hlučín

8 kantorů

8.–9. 10. 2015

Zdravotník zotavovacích akcí 2. část - Hlučín

8 kantorů

10. 10. 2015

Podpora učitelů ve výuce Hejného metodou - Ostrava

8 kantorů

12. 10. 2015

Zdravotník zotavovacích akcí 3. část - Hlučín

8 kantorů

16.–17. 10. 2015

Kritické myšlení 2. část - Píšť

5 kantorů

22. 10. 2015

Zvládání agresivního chování u žáků s PAS - Ostrava

6 kantorů

6. 11. 2015

Školení školních družin - Hlučín

5 kantorů

11. 11. 2015

Beseda s prof. Karlem Rýdlem - Hlučín

6 kantorů

13.–14. 11. 2015

Kritické myšlení 3. část - Píšť

5 kantorů

14. 11. 2015

Kritické myšlení 2. část - Ostrava

5 kantorů

19. 11. 2015

Konference k mentoringu - Brno

2 kantoři

21.–28. 11. 2015

Studijní stáž - Helsinky, Finsko

1 kantor
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20. Vánoční trhy
Den, kdy do naší školy proudí davy lidí,
chodbami se nese vůně cukroví a zvuk koled.
Je to vhodná příležitost pro pořízení
nevšedního dárku a my máme na oplátku
možnost vyzkoušet si roli obchodníka. Děti
nižšího stupně ve výtvarné výchově vytvářejí
dekorativní výrobky s vánoční tématikou (věnce, svíčky aj.), podobně jsou na tom děti vyššího stupně.
Často se do výroby dekorací zapojují i dobrovolníci z řad rodičů. Deváťáci každoročně připravují
občerstvení.
Málokdo ale ví, jak dlouhou mají Vánoční trhy u nás ve škole tradici.
Letos to již bude 19 let od jejich založení. S pomocí pana ředitele Miroslava Všetečky se mi podařilo
dohledat záznam ze Školní kroniky z roku 1996: “Před Vánocemi byly v prostorách šaten 1. stupně, učebny
VV a malé tělocvičny uspořádány dětské Vánoční trhy. Proběhly za živého zájmu veřejnosti, kterou zaujaly
nejen nabízeným sortimentem zboží, ale také prostředím, které se v prostorách školy podařilo
s maximálním nasazením dětí i učitelů vykouzlit.“
Tereza Hrnčířová, 9. B
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Anketa - ´´Naše Vánoce´´
1. Co si přejete najít pod stromečkem?
Anežka Prudká, 1. A

Pod stromečkem bych chtěla najít skateboard nebo živou želvu.
David Janáček, 8. C

Chtěl bych něco, co bych mohl využít ve svém pokoji.
Štěpán Žabinský, 1. A

Já bych si přál nový mobil a lego.
Jarmila Polomská, paní učitelka

Knihu a nějaký parfém.
1. Jaké vánoční zvyky dodržujete?
Petr Janečka, 1. A

Různé, například nejdříve večeříme a poté se jdeme koukat na dárky.
Lukáš Vevjorka, 6. A

Když jíme, nejdeme od stolu.
Jarmila Polomská, paní učitelka

Rozkrajování jablka, lití olova a dáváme si pod
talíř šupinku nebo peníze.
3. Jak trávíte Štědrý den?
Kateřina Obdržálková, 6. D

Jdeme na procházku.
Tereza Hrnčířová, 9. B

Peču cukroví, doma uklízím a zdobím dům
vánočními dekoracemi.
Jarmila Polomská, paní učitelka

Hlavně ho slavíme pohromadě, celá rodina.
Koukáme na pohádky nebo jdeme na procházku.
Vojta Dostál, 6. A
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Finále Velké ceny ZŠ v atletice – Štafeta 8x200 m
Dne 16. 9. se v Opavě na Tyršově stadionu uskutečnilo finále Velké ceny základních škol okresu Opava
v atletice (Štafeta 8x200 m). Náš vítězný tým se skládal z nejrychlejších dívek a chlapců naší školy. Těmito
byli: Štěpánka Czyžová, Kamila Zouharová, Tereza Vlčková, Lenka Herrmannová, Jakub Baloušek, Vojtěch
Pytlík, David Musial a Filip Raczek.
Štafetu odběhli v krásném čase 4:01 min, ale bohužel stačil na bramborovou medaili, tudíž 4. místo.
I přesto gratulujeme k velikému úspěchu, jelikož se závodu zúčastnilo 8 nejlepších škol v celém okrese
Opava. Byli jsme tedy první z mimoopavských škol.
Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a veliký dík patří našim koučům, paní učitelce Všetečkové
a Minárikové, které nás připravily a jsou nám vždy oporou.
Sportu zdar!!!!!
Simona Slischková, 9. B

Miniházená - II. kategorie
Tým: Polášek Aleš, Baloušek Matěj, Czyž Marek,
Czyž Tomáš, Hlisnikovský Patrik, Zlotý Ondřej,
Chvěja Filip, Čáp Jan, Šafarčíková Karolína,
Hurinová Natálie
Dne 9. 11. se naše škola zúčastnila okrskového
kola v miniházené v Opavě. Žáci, kteří
reprezentovali naši školu, trénují pod vedením p.
učitele J. Kopřivy. Žáci byli velmi dobře
připraveni a v naší skupině patřili mezi favority.
Hned první zápas proti ZŠ Komárov ukázal, že
do toho jdeme na plno . Vyhráli jsme s velkou
převahou 13:1. Druhý zápas se ZŠ E. Beneše byl
velmi vyrovnaný a malé chyby nás stály vítězství.
Prohráli jsme 7:9. Třetí a čtvrtý zápas byl opět
pod vedením našeho týmu a ZŠ I. Hurníka a ZŠ

Ludgeřovice jsme jednoznačně porazili, a to 16:0
a 10:4.
Poslední zápas ve skupině se ZŠ Vrchní byl opět
vyrovnaný. ZŠ Vrchní byla ale lepší a zaslouženě
vyhrála 10:7.
Hráči se umístili na třetím místě a postupují do
okresního kola, které se uskuteční 3. 12. 2015.
Jana Všetečková, vyučující Tv

Školní liga v miniházené
Dne 11. 11. 2015 se v Ostravě uskutečnil turnaj v miniházené. Naši školu za doprovodu pana učitele Kopřivy
reprezentovaly dva týmy. Tým B byl sestaven z žáků 4. ročníku ve složení Aleš Polášek, Marek Czyž,
Tomáš Czyž, Filip Chvěja, Matěj Baloušek, Natalie Hurinová a zaslouženě se umístil na krásném 1. místě
po porážce ZŠ Nádražní a ZŠ Bohumínská. Nejlepším střelcem byl Aleš Polášek s 26 góly.

16

S-cool magazín
listopad 2015

Sport

A tým (5. ročník) se umístil na 2. místě ze čtyř týmů (ZŠ Nádražní, ZŠ Bohumínská, ZŠ Ludgeřovice a ZŠ
Hlučín-Rovniny). Za tento tým hráli: Patrik Hlisnikovsky, Tomáš Doležal, Jakub Nevřela, Dominik Lapčík,
Jan Čáp, Vojtěch Mirga, Ondřej Zlotý, Damian Dluhosch, Vojtěch Bláha. Nejlepším střelcem zápasů byl
Patrik Hlisnikovský s 20 góly.
Všem hráčům gratulujeme a těšíme se na další turnaje!
Daniel Večerek, 9. C

1. kolo dívčího Coca-Cola cupu
Dne 7. 10. v 10:15 odehrály dívky naší školy
v Odrách svůj zahajovací zápas. Složení týmu
bylo následovné: Štěpánka Czyžová, Simona
Slischková, Kamila Zouharová, Barbora Kubová,
Barbora Melecká, Adéla Ratajová, Lucie
Janušková, Anna Blahová, Veronika Horká,
Veronika Kubínová, Kateřina Černocká, Markéta
Laštůvková, Aneta Dunajová.
Zápas byl zajímavě rozehraný na obou stranách,
protože protihráčky ze sebe měly patřičný
respekt. Naše štěstí přišlo v polovině 1. poločasu,
když jsme vstřelily gól. Pak jsme v prvním
poločase díky týmové spolupráci přidaly ještě
druhý!! Takže na konci poločasu vznikl velice
příznivý stav
pro
naše
děvčata 3:0.
Ve druhém
poločase
jsme tým
z Oder
přehrávaly
a vytvořily si
několik
pohledných
akcí. Obrana
nám šla, jak
měla,
předávka
míče byla

taky velice dobrá a celkovým podařeným
výkonem jsme soupeři povolily jen dvě šance!
Na konci zápasu jsme ještě jasným obloučkem
přehodily brankářku a konečný stav zápasu bylo co slavit: ZŠ Hlučín-Rovniny 4:0 Odry. Naše
brankářka vychytala jediné dvě šance soupeřova
týmu. Střelkyně: Aneta Dunajová 1 gól a Štěpi
Czyžová 3 góly. Neznamená to ale, že by zbytek
týmu zahálel – jde o týmový sport, úspěch
jednoho je podpořen výkonem všech spoluhráčů!
Děkujeme panu řediteli, že nás pustil až do
Oder. Tohle je odměna! Postupujeme do 2. kola
Coca-Cola cupu!!, zápas odehrajeme v půlce
dubna. Držte nám palce!

Štěpánka Czyžová, 9. C
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Language corner


A family of mice were surprised by a big cat.
Father Mouse jumped and said, „Bow-wow!“
The cat ran away. „What was that, Father?“
asked Baby Mouse. „Well, son, that´s why it´s
important1 to learn a second2 language3.“ (vtip je
v minulém čase)

 Patient: Doctor, I have a pain4 in my eye whenever5 I drink tea.
Doctor: Take the spoon out of the mug6 before you drink.
 A blonde walks into a doctor´s office and says, „Doctor, I am horribly sick!“
The doctor looks at her and asks, „Flu7?“
„No, I drove8 here.“
 Look, how much funny are literal (doslovný) translations. Google is the best!
Don´t wake up a swan!
For me behind me.
I am from exit.
Your eyes September.
Relax in the livingroom.

Nebuď labuť!
Pro mě za mě.
Jsem z východu.
Tvé oči září.
Odpočívej v pokoji.

 Vysvětlivky:

Důležitý1 – druhý2 – jazyk3 – bolest4 – kdykoli5 – hrnek6 - chřipka7 – řídit8 (v minulém
čase)
Markéta Antošíková a Tereza Hrnčířová, 9. B
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Kostra

Už ho znáte? Pokaždé má jiné jméno, pokaždé je v jiné třídě
a pokaždé má jinou identitu. Já vám tedy prozradím, kdo to je ...
Je to školní kostlivec. Přezdívali mu někdy Eda, jindy Bedřich, byl
předsedou třídy 8. C a nyní se jmenuje Gregor Ubrousek a 8. A je
momentálně jeho domovem. A teď už o něm více ...
Tvrdí o sobě, že v listopadu oslaví 14 let. Vyrůstal za láskyplné péče
adoptivní maminky Kamily Hruškové. Nejen jí rád asistuje
v hodinách přírodopisu. Se svým bratrem Jakubem Balouškem má
hezký sourozenecký vztah, půjčuje si jeho oblečení. Miluje mexickou pánev s dostatkem chilli
a hlavně Kostíky, prý mu posilují kosti. Může je jíst denně, žádné jídlo se jim prý nevyrovná
(sám mi to říkal ). Jeho trvalé bydliště je v naší škole, takže když všichni ze školy odejdou,
zajde si do sborovny, z ledničky si vezme Kostíky a jde se dívat do nějaké třídy - kde mají
televizi - na co jiného než na Sběratele kostí.
Tyto prázdniny se rozhodl pro výlet do západní
části naší republiky, tedy někde okolo Mostecké
a Sokolovské pánve. O Vánocích se chystá
za příbuznými do Kostnice. Jediné, na co si bude
muset dávat pozor, jsou psi!!! Ty nemá moc v lásce,
protože kdykoliv ho vidí, rozběhnou se za ním
a chtějí například jeho nohu nebo ruku. To je
důvod, proč není úplně kompletní.
Tak teď už ho myslím znáte velmi dobře .
Chcete-li jej poznat více, podívejte na jeho profil
na Facebooku pod jménem Gregor Ubrousek nebo
pište na email ubrousekgregor@gmail.com.
Marie Hájovská, 8. A
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Mohlo by vás zajímat

Vzkaz mému „mladšímu já“
Občas se nám všem stane, že bereme něco moc tragicky nebo děláme věci, kterých potom litujeme. Často
nedomyslíme, jaké následky by mohlo mít naše chování. Zpětně pak třeba vidíme věci jinak. Zeptali jsme
se učitelů, co by vzkázali svému mladšímu „JÁ“.
Zuzana Kubecová - „Neber všechno moc vážně."
Klára Rychecká - „Ber věci s optimismem.”
Anna Kšonžková - „Nenech se nikým a ničím odradit.”
Vladimír Štalmach - „Nezabývej se tím, co si kdo o tobě myslí, jdi si za svým a rozhodně se neboj říkat, co si
opravdu myslíš, ne co by ostatní chtěli slyšet.”
Marcela Machálková - „Buď více v pohodě.”

Uhádneš, komu patří??? 
B)

C)

A)
)

D)

Odpovědi můžeš hodit do 15. 12. 2015 na lístečku
do krabice u vstupu do ředitelny. Nezapomeň napsat
své jméno a třídu. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce.
Natálie Bílská, 8. A a Markéta Jasvecová, 7. C
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Pepíček je v parku a jezdí

Vtipy

domácí úkoly. „Pavle, za trest

na kole. A tu najednou volá:

napíšeš větu: Domácí úkoly

„Mami, já jezdím bez
rukou!”

Učitel rozdává žákům zpět

mám psát sám. A tvůj tatínek

A po chvíli zase

ji 100x podepíše!”

křičí: „Mamí, já ježdím bež

Lukáš Grümann, 8. C

žubů!”

Otec si prohlíží synovu ŽK
a vidí: Matematika - 3.

„Můžeš si vybrat.”, říká syn

Hudební výchova - 1.

přijde domů z hřiště. „Buď

V mžiku přiletí synovi
pohlavek: „Tak nejdříve
dostaneš 3 a pak ti je ještě do
zpěvu!”

Hřebenovka
Lístky se správnou
tajenkou můžeš hodit
do 15. 12. 2015 do

Marie Hájovská, 8. A

krabice u vstupu do
ředitelny. Nezapomeň
napsat své jméno a
třídu. Ze správných
odpovědí vylosujeme
jednoho výherce.
Marie Hájovská, 8. A
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Práce žáků

Veronika Kišková, 9. C

Markéta Bestová, 8. B

Ochutnávka výtvarných prací žáků

Chodby naší školy zdobí
spousta povedených děl.

Lenka Jarošková, 9. C

Soňa Vitásková, 8. B
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Markéta Antošíková, 9. B

Kouzlo Vánoc
Jistě znáte ten nádherný okamžik
roku, kdy se domem line vůně
cukroví, smaženého kapra a jehličí.
Všichni se už nemůžou dočkat toho
pravého okamžiku, kdy ozdoby
prosvítí celý dům, zahradu i ulice.
Smích a radost dětí se ozývají z každého domu
a dodávají magickému večeru tu pravou atmosféru. Vločky tiše
padají na prochladlou zem a pomalu se hromadí tenká vrstvička sněhu.
Celá rodina se vždy sejde a všichni si užívají tu krásnou chvíli vánoční.
Veronika Grocholová, 7. B

„Kouzlo konzumních Vánoc“
Tereza Hrnčířová, 9. B
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Kateřina Mikulová, 9. B

Za celou redakci Vám přejeme sněhobílé Vánoce, pohodu a ony prchavé okamžiky prostoupené
štěstím a radostí nejen u vánočního stromečku, ale rovněž po celou adventní dobu.
Mysleme na to, že Vánoce jsou svátky klidu, rozjímání a času stráveného s lidmi,
které máme rádi.

Sdružení rodičů při Základní škole Hlučín-Rovniny
si Vás dovoluje pozvat na tradiční školní ples


Konaný dne 15. 1. 2016 v KD Hlučín od 20:00 hod.



K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina EXPRES.



Ukázka společenských tanců a vystoupení mažoretek Paprsky.



Hlavním sponzorem plesu je firma: L-STYLE.



Předprodej vstupenek od 23. 11. 2015 u paní Biskupové, cena 150Kč.



Rezervace na telefonním čísle: 734 483 748.



K šesti zakoupeným vstupenkám je obložená mísa zdarma.



Plesové menu zajištěno.



Děkujeme za finanční příspěvek do tomboly.
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